
Mer frihet i vardagen 
 
Att skynda sig från jobbet för att hinna till apoteket när maken/makan är hemma med sjuka 
barn är en vardagsstress många är bekanta med. Säkert har också många fått uppleva 
frustrationen över att inte kunna få tag på läkemedel på grund av apotek med begränsade 
öppettider.  
 
I dagarna blev det klart att Sverige kan förvänta sig fler apotek och bättre service när vi handlar 
läkemedel. Fortsättningsvis kommer fler aktörer att driva apotek och därmed återstår bara två länder i 
världen med monopol på apoteksmarknaden: Nordkorea och Kuba. Detta är en viktig frihetsreform 
som kommer leda till bättre tillgänglighet, ökad konkurrens och ett ökat företagande.  
 
I princip vartenda land har en apoteksmarknad där olika företag säljer receptbelagda läkemedel i 
konkurrens med varandra, och vi kan ju konstatera att övriga européer har gynnats av en friare 
marknad. Bland annat är det närmare till apoteket och öppettiderna är mer anpassade till att människor 
har jobb att sköta.  
 
Tillgång till läkemedel är en viktig grundbult i den svenska välfärden. När vi blir sjuka ska vi inte 
behöva ta oss över stora avstånd för att kunna använda oss av recept på läkemedel. Ofta har man ju 
redan fått ta sig till en ibland alltför avlägsen sjukvårdsinrättning. Med fri etableringsrätt på 
apoteksmarknaden kan vi förvänta oss fler apotek och med det ökad närhet, exempelvis har Norge sett 
en ökning av antalet apotek med 60 procent sedan de avskaffade monopolet. 
 
Men också service i form av utökade öppettider gynnas. Ett företag med monopol på sin marknad 
behöver ju knappast oroa sig för att kunderna ska gå någon annanstans, öppettiderna blir därefter. De 
som då drabbas är människor med behov av läkemedel. Fler apoteksföretag resulterar i att 
konkurrensen om kunderna ökar, och precis som att vi kan köpa mat sent på kvällen så kommer vi i 
framtiden också kunna köpa läkemedel under allt fler timmar på dygnet.  
 
Hälften av Sveriges ekonomi ligger i politikernas händer, framförallt genom den omfattande välfärden 
och bidragssystemen som kräver stora resurser. För att ha råd med välfärden krävs en stark ekonomisk 
motor i form av fler företag som skapar jobb och skatteintäkter. Tyvärr är det svenska nyföretagandet 
betydligt lägre än i övriga EU och självklart spelar det roll att vissa områden i Sverige domineras av 
statliga monopol. Fler apotek är ytterligare en pusselbit för att skapa fler företag. Då majoriteten av de 
som arbetar inom apoteksvärlden i dag är kvinnor, är detta en reform som kommer att gynna kvinnligt 
företagande.  
 
Mot oss står en splittrad opposition som på olika sätt hotar en positiv utveckling. Socialdemokraterna 
bland annat har hotat med att förstatliga alla apotek om de vinner valet 2010, vilket i praktiken är 
stöld. Våra motståndare saknar en politik för fler företag och dessutom saknar de svar på hur apoteken 
ska bli fler och tillgängligheten öka.  
 
Apoteksreformen innebär stora möjligheter för såväl anställda inom nuvarande Apoteket AB som för 
medborgarna. Det kommer bli lättare för behövande att få tag i läkemedel samtidigt som företagandet 
gynnas. Allt detta är bra för Sverige.  
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